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হামদ ও সালােনর পর... 

হারামাইেনর অিধবাসী ও সকল মুসিলম ভাইেয়রা! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমানুুািহ ওয়া বারাকানুহ 

িবগন মজিলেস ইবেন  সৗেদর �ুেসডারেদর সােথ পার�ািরক ব�ুেৃর চুি�, মুসিলমেদর িবরেে 

পিরচািলন যুেে নােদর সাহাযয-সহেযািগনা,  সমানী  খলাফেনর �িন শ�না ও নার িবরেে 

আ�মণ এবং বাইয়ান ভ� করা, �ুেসডারেদর সােথ  জাটবে হওয়া িনেয় আেলাচনা কেরিছলাম। 

এসব িকছুই ইবেন  সৗদ কেরেছ, যােন  খলাফেনর আনুগনয  থেক  বর হেয় ইংেরজেদর আনুগনয 

�িনি�ন করেন পাের।  

আিম আেরা বণরনা কেরিছলাম  য, এ সকল পূবরবনরী িবিাসাানকনা করােকও ইবেন  সৗদ যেথ� 

মেন কেরিন। আর  স এগিলেক ইিনহােসর পানায় নিথভু� করার বযাপাের বেপিরকর িছল, 

 যেহনু ইিনহাস কােরা পকালান কের না। এভােবই  স িনেজর জনয অজনাসাের এক কােলা 

অধযায় িলিপবে কেরেছ এবং আল- কাইর চুি�গিল বা�বায়ন করেন শর কেরেছ ...! 

 

আপনারা িক জােনন আল  কাইেরর চুি�গিল কী? 

না হল- কািফরেদর সােথ ব�ুৃ এবং মু‘িমনেদর  থেক দায়মুি� ও  দশেক �ুেসডারেদর কােছ 

হ�া�েরর চুি�র নাম। পেরাকভােব ও আনু�ািনকভােব এিট রার দখল করার নামা�রই বেট! 

আপনােদর সমীেপ এ চুি�র িকছু  দাহরণ নুেল ধরিছ- 

�থম চুি�িট স�ািদন হয় ১৩৩২ িহজরী  মানােবক ১৯১৪ ইংেরজী সােল। নােন আ�ুল আিজজ 

 সমািন িখলাফেনর িবরেে ি�েটনেক সসাবয সকল �কার সহায়না �দােনর বযাপাের সরন হয়। 

অপরিদেক ি�েটনও অ�ীকার কের  য, নারা  য কােরা পক  থেক আসা সকল �কার আ াসেনর 

িবরেে আ�ুল আিজজেক রকা করেব। 

*** 

আর ি�নীয় চুি�িট িছল দািরন কনেভনশন, না িছল �ুেসডারেদর কােছ  দশ িবি�র চুি�। িদনিট 

িছল ১৮ই সফর ১৩৩৪ িহজরী  মানােবক ১৯১৫ সােলর ২৬ িডেসার।  পসাগরীয় অ�েল ি�িটশ 
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�ীকত ন �িনিনিধদেলর  ননত েৃ িছেলন পািসর কক ও জন িফি� ...! আর  সৗিদ �িনিনিধদেলর 

 ননত েৃ িছেলন ইবেন  সৗদ িনেজ...! 

 � কনেভনশেনর ��াবনায়  ভয় পেকর মােঝ দীারিদন যাবন  চলমান ব�ুৃপূণর স�কর দতঢ়ভােব 

�াপন ও  �ীন করার  পর গরৃ আেরাপ করা হয়, যােন কের নােদর পার�ািরক �াথর  জারদার 

হয়। 

এবার আসুন! কনেভনশেন  �ািপন সবেচেয় গরৃপূণর িব য়গিল লক কির:  

১. 

ি�িটশ সরকার ইবেন  সৗদ শািসন অ�লগেলােক �ীকত িন  দেব এবং ইবেন  সৗদেক নার িনয়ি�ন 

অ�েলর �াধীন শাসক িহসােবও �ীকত িন  দেব। যিদ নার অথবা নার পরবনরী শাসক �ারা িনবরািচন 

 �রািধকারী  কান বযি�  কানভােব বতিটশ সরকােরর িবেরাধী না হয়, িবেশ ন: এ চুি�র শনরাবলীর 

িবপরীন না হয়, নেব িনিন নার জািনর রার�ধান িহসােব িবেবিচন হেবন এবং নার পের নার 

পু�/নানী নার  �রািধকারী হেবন। 

সহজ ভা ায় শাসক হেন হেল ি�েটেনর স�ি� আবশযক। অথচ আুাহ সুবহানাহ ওয়া না’আলা 

পিব� কুরআেন বেলন: 

 } َعْنَك اْليَـُهوُد َوَال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهمْ  َوَلْن تـَْرَضى {

অনুবাদ: “ইয়াহদী ও খত�ানরা আপনার �িন কখনও স�� হেব না যনকণ না আপিন নােদর 

ধমরাদশর অনুসরণ কেরন” (সূরা বাকারাহ- ১২০) 

 

২. 

যিদ  কান িবেদশী রার কনত রক ইবেন  সৗেদর িনয়ি�ন  কান রার বা নার িম�  কান রার ি�িটশ 

সরকােরর পযরােলাচনা ছাাাই আ�া� হয়, নাহেল ি�িটশ সরকার ইবেন  সৗেদর সহেযািগনা 

করেব। 

আর না হল মুসিলমেদর িবরেে মুশিরকেদর সাহাযয �াথরনা করা,  কননা, এই চুি�র �থম টােগরট 

হে�  সমািন িখলাফন এবং নাঁর িম�গণ। 

শাইখ মুহারাদ িবন আ�ুল ওয়াহহাব (রহ.) ঈমান ভে�র দশিট কারণ বণরনা করেন িগেয় অ�ম 

নাাার কারণ বেলেছন: 

، والدلیل قو� تعا�: خ م ع� ا�س�ني خ ومعاونـــ�� کني ُْم ِمْنُكمْ  { الثامن: مظاهرة ا��� ُهْم ِإنَّ اللََّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم  َوَمْن يـَتَـَوهلَّ فَِإنَُّه ِمنـْ

 } الظَّاِلِمنيَ 
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অনুবাদ:- ঈমান ভে�র অ�ম কারণ: “মুসিলমেদর িবরেে মুশিরকেদর সাহাযয-সহেযািগনা করা।” 

আর এর �পেক দলীল হে�: “ নামােদর মেধয  ক  নােদরেক  ব�ুরেপ  হন করেল,  স নােদরই 

একজন হেব। িন�য়ই আুাহ যািলম স�দায়েক সৎপেথ পিরচািলন কেরন না”। (সূরা: আল 

মােয়দাহ-৫১) 

 

৩. 

ইবেন  সৗদ এই কথার  পর সরন হয়  য, অনয  কান িবেদশী জািন- গাি� বা রােরর সােথ স�কর 

অথবা চুি� করা  থেক িবরন থাকেব।  পর� ইবেন  সৗেদর িনয়ি�ন রাের অনয  য  কান রার 

কনত রক অনু�েবেশর  চ�া করা হেল অবশযই সােথ সােথ ি�িটশ সরকার কনত রক িনেয়াগ�া� 

রাজৈনিনক �িনিনিধেদরেক অবিহন করেব। 

আর এখােনই... ইবেন  সৗদ নার সকমনার সীমা অিন�ম কের মুসিলম  রাহর �িন  য আনুগনয 

কেরিছল না ভ� কেরেছ। িনেজেক �ুেসডারেদর �িনিনিধ এবং নােদর �হরী িহসােব দাা 

কিরেয়েছ! 

অথচ আুাহ সুবহানাহ ওয়া না’আলা পিব� কুরআেন বেলেছন: 

 } َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعضٍ  {

অনুবাদ: “মু’িমন পুর  ও মু’িমন নারীগণ এেক অপেরর ব�ু।” (আন নাওবাহ-৭১) 

আর রাসুলুুাহ সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া সাুাম বেলেছন:  

 
ّ

ي � عّز وجل
خ

ي � والبغض �
خ

ي � وا�ّب �
خ

ي � وا�عاداة �
خ

ان: ا�وا�ة � �ي  .أوثق عرى ا��

অনুবাদ: ঈমােনর অনযনম ািন� শাখা হে�; “(কােরা সােথ) ব�ুৃ ও শ�না করা শধুমা� আুাহ 

নায়ালার জনযই, এমিনভােব ভােলাবাসা ও াতণাও একমা� আুাহ নায়ালার জনযই হেব।” 

 

৪. 

ইবেন  সৗদ বতিটশ সরকােরর সরিন বযিনন নার অ�েলর  কান অংশেক  কান িবেদশী রার অথবা 

 কান িবেদশী রােরর অিধবাসীর কােছ অপরণ, িব�য়, ব�ক বা ভাাায়  দয়া, ভাগ করা অথবা 

 কানভােব না  ছো  দয়া ইনযািদ  থেক িবরন থাকেন চুি�বে থাকেব এবং িকছু বযিন�ম ছাাা 

সবরদা বতিটশ সরকােরর পরামশর  মেন চলেব, এ শেনরর িভি�েন  য, নােন বতিটশ সরকােরর িনজ� 

�ােথরর  কান কিন করা বযনীন।    
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এভােব ইবেন  সৗদ  দশেক শ�েদর কােছ  সানার নশনরীেন কের সমপরণ কেরেছ এবং এই 

চুি�েন �া�ল ও কাযরকর ভা া দান কেরেছ। আেরকিট বযাপার হেলা: ইবেন স েদর িনয়�নাধীন 

অ�লগেলা বতিটশ সরকােরর স�ি� বেল িবেবিচন হেব, সুনরাং নারা নােদর চািহদা অনুযায়ী না 

বযবহার করেন পারেব। নেব এই শেনর  য, ইবেন  সৗদ নােন বতিটশেদর �িনিনিধৃকারী এবং 

নােদর বসােনা শাসক বেল িবেবিচন হেব। 

 ভয়পক নিাাির কের চুি� বা�বায়েনর িসোে�  পনীন হয় এবং ইবেন  সৗদ আনু�ািনকভােব 

িনেজেক বতিটশেদর পক অবলানকারী িহসােব  াা না কের এবং সুিনি�নভােব এই অ�ীকার কের 

 য,  স বতিটশেদর িম�েদরেক আ�মন করেব না এবং নােদর শ�েদরেক সহায়না করেব না। 

অপরিদেক ইংলযাা অ�ীকার কের  য,  সমানী সা�াজয িবভাজেনর পর এই রার কমনা হ�া�েরর 

বযাপাের আর  কান আেলাচনায় বসেব না। নখন আ�ুল আিজজ ��ভােব না অনুেমাদন কের। এই 

চুি� �াকর করার সময়  স ১০০০ রাইেফল, ২০,০০০ অেরিলয়ান পা া  পেয়েছ। এমিনভােব 

বতেটন মািসক ভানা িহসােব আেরা ৫,০০০ অেরিলয়ান  গা� পা া,  মিশনগান ও রাইেফেলর 

চালান িনয়িমন �দান করেব বেল অ�ীকার কের। 

এটাই হল নতনীয়  সৗিদ রােরর �থম �িন�ানা ইবেন স েদর অব�া! 

লক করন- (আুাহ আপনােদরেক রহম করন) িকভােব ইবেন স দ িনেজেক বতিটশ  পিনেবিশক 

শি�র এক অনুগন �িনিনিধ এবং নােদর দালােল পিরণন হেয়েছ।  সমানী িখলাফেনর িম�েদর 

সে� লাাই করার জনয এবং বতিটশেদর পক  থেক স�দ ও অ  পাওয়ার িবিনমেয়  স সব িকছু 

 ছো িদেয়েছ! 

এই সব িকছু করার পেরও িক  স মুসিলম  রাহর জনয আদশর হেন পাের?  

 

কক এবং ইবেন  সৗেদর মেধয এ স�কর অবযাহন থােক নতনীয় আল  কাইর চুি�েন �াকর করা 

পযর�, যা �াকিরন হয় আল  কাইর ব�ের ১৩৪১ িহজরী রিব সসানী মাস  মানােবক ০২ িডেসার 

১৯২২ সােল।  শ বার যখন কক আল  কাইর ব�ের আেস, নখন নার সােথ স�ািদন চুি�র 

বযাপাের স�েকরর �কত িন �কাশ করেন িগেয় ইবেন  সৗদ একািধকবার এভােব বেলেছ  য: 

“আমরা এ চুি�র পুনরাবতি� করেন পারনাম না, যিদ না আমােদর মােঝ আমােদর ব�ু ও  � 

মযরাদা স�� �িনিনিধ না থাকন” 

নাছাাা  স “সযার” পািসর ককেক ভােলাবােস এবং নােক সরান কের। 

*** 
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যখন ইবেন  সৗদ ��ভােব �কাশ কের  য, কেকর জনয নার অ�ের ভােলাবাসা রেয়েছ, নখন 

ি�েটন ইবেন  সৗেদর �িন স�� হেয় যায়। আর ইবেন  সৗদ নার আ�িরকনার �মান  দখােন 

িগেয় মুসিলম  রাহর �িন আনুগনয করােক বাদ িদেয়েছ,  রাহেক বিলদান কের মুসিলমেদর 

িবরেে �ুেসডার ি�েটনেক সাহাযয কেরেছ। সুনরাং ইবেন  সৗদ নােদর �হরী হেয় িগেয়িছেলন 

এবং পুর�ার িহসােব মুসিলমেদর িবরেে পিরচািলন যুেে নােদরেক িবপুল সাহাযয কেরিছেলন। 

*** 

 পের  েুিখন ডােরন কনেভনশনেক পরবনরী সমেয় ইবেন  সৗদ হারামাইেনর ভূিমর বািক অংেশ 

িব�তন কের, অনযানয আভয�রীণ অেনক কারণ থাকা সেৃও বতিটশ সাহাযয-সহেযািগনা অবযাহন রাখা 

িছল এর একিট �ধান কারণ, যােন কের ইবেন  সৗদ রােরর অিধকাংশ  কে� নার শ� িনয়�ণ 

�িনি�ন করেন পাের। আর  স িনেজেক অনয আমীরেদর নুলনায়  ��েৃর আসেন সমাসীন করেন 

পাের। আ�ুল আিজেজর �ভাব িব�ার করার  কে� এটার একিট িবেশ  ভূিমকা িছল, যার কারেণ 

ইবেন  সৗেদর অিভযােন  স িবেশ ভােব অবদান রােখ এবং নার িবজয় লাভ হয়...!  

আজ এই পযর�ই, এটা িনেয় আমরা পরবনরী পেবর আেরা আেলাচনা করার  চ�া করেবা। 

ইনশাআুাহ.  

 .َوِإْسرَافـََنا ِيف أَْمرِنَا َوثـَبِّْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ  َربـََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا

َنةً   .َوَجنَِّنا ِبَرْمحَِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ   لِْلَقْوِم الظَّاِلِمَني  َربـََّنا َال َجتَْعْلَنا ِفتـْ

অনুবাদ:  হ আমােদর �িনপালক! আমােদর পাপ এবং আমােদর কােজ সীমালংান আপিন কমা 

করন এবং আমােদর পা সুদতঢ় রাখুন এবং কািফর স�দােয়র িবরেে আমােদরেক সাহাযয করন। 

(সূরা আেল ইমরান-১৪৭)  

 হ আমােদর �িনপালক! আমােদরেক যািলম স�দােয়র  ৎপীােনর পা� কিরও না; এবং 

আমােদরেক আপনার অনু েহ কািফর স�দায় হেন রকা করন। (সূরা ই নূস-৮৫,৮৬) 

 

خ   وآخر دعوا�خ أن ا�مد � رّب العا�ني

 


